EGYÜTT ÉLETEKET MENTHETÜNK
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 10 éves akciótervében azt célozta meg, hogy a megelőzhető gyermekbalesetek miatt bekövetkező halálesetek száma 2020-ra 30%-kal csökkenjen Magyarországon. A United
Way Magyarországnál azért dolgozunk, hogy gyermekeink egészséges felnőtté váljanak, ne törje ketté álmaikat
egy olyan szerencsétlen esemény, amely egy kis odafigyeléssel megelőzhető lett volna.
A 2010-ben induló Gyermek- és
Ifjúságbiztonsági Akciótervhez csatlakozva hoztuk létre Biztonságos Iskola programunkat, melynek célja, hogy a pedagógusok bevonásával felkészítse a 7-14
éves korú gyermekeket a leggyakoribb
iskolai és otthoni balesetek – esés, égés,
fulladás, vágás és mérgezés– megelőzésére.
A program osztályonként két egymásra épülő, az együttműködést fejlesztő, izgalmas, a drámapedagógia és a
csoportmunka eszközeit használó interaktív foglalkozás, melyben a gyermekek
felszabadult játék során tanulják meg,
hogyan kerüljék el a veszélyforrásokat.

150

2011 óta 280 általános iskolában, több
mint 80 000 gyermek vett részt a programban 700 önkéntes pedagógus közreműködésével.
A programhoz tartozó oktatócsomagot,
azaz magát a társasjátékot és az évente négy alkalommal szervezett képzést
pályázati úton nyerik el az intézmények, akik a program beindulásával a
Biztonságos Iskola címet is viselhetik,
és a csomagban kapott veszélyre figyelmeztető kis táblák kihelyezésével
tovább segíthetik a gyermekek testi
épségének megőrzését az iskolában.

A délutáni szakkör foglalkozásként is tökéletes program vezetését önkéntes pedagógusok vállalják, akik az egynapos
képzés után az intézmény többi tanárát is
kiképezhetik, megsokszorozva ezzel a
program hatását.
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Tudtad?
Az első United Way irodát 1887-ben
Denverben, az Egyesült Államokban
alapították. A szervezet mára a világ
legnagyobb,
magánadományokból
fenntartott non-profit hálózatává vált,
amely több, mint 40 országban 1800
helyi irodával évente mintegy 60 millió
embernek segít.

Magyarországon a legtöbb 7
-14 éves korú, évente közel
150 gyermek olyan baleset
következtében veszti életét
vagy sérül meg súlyosan,
amely megelőzhető lett volna. A sérülések sok esetben
olyan
következményekkel
járnak, amelyek egy életen
át elkísérik a gyermeket, és
komoly lelki, valamint anyagi
terhet rónak a családra, a
társadalombiztosítási rendszeren keresztül az egész
társadalomra.

